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INTERVIU cu Prof. 
univ. dr. ing. 
Valentin POPA, 
rectorul 
Universității „Ștefan 
cel Mare” din 
SUCEAVA: ”Venim 
în întâmpinarea 
TINERILOR cu multe 
programe de 
STUDIU noi și 
PROVOCATOARE” 

www.bunadimineataiasi.ro 
17.07.20 

Moldova, 
Suceava 

În această săptămână, în cadrul rubricii „Interviul săptămânii” discutăm 
cu Prof. univ. dr. ing. Valentin POPA, rector al Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava. 
 
Prof. univ. dr. ing. Valentin Popa a obținut diploma de inginer în 
electronică și telecomunicații la Institutul Politehnic din Iași, actuala 
Universitate Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, în 1989. Și-a început 
cariera academică imediat după absolvire în calitate de preparator la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
 
Valentin Popa a obținut titlul de doctor la același Institut Politehnic din 
Iași în 1998 și a trecut toate nivelurile academice la Universitatea din 
Suceava, până când a devenit profesor în 2005 și conducător de 
doctorat în 2009. Pe data de 17 februarie 2012 a fost ales rector al 
acestei universități. În conformitate cu prevederile Legii Educației 
Naționale nr. 1/2011, pe data de 29 ianuarie 2018 a fost suspendat din 
funcția de rector pe durata exercitării mandatului de ministru al 
educației. 
 
La începutul acestui an, Prof. univ. dr. ing. Valentin Popa a obținut un 
nou mandat la conducerea Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, 
acesta fiind votat de peste 85% dintre electori. 
 
Rep: Domnule rector, ne-a atras atenția motto-ul după care vă ghidați 
în conducerea universității: „Pentru o universitate de educație și 
cercetare, prin motivarea și valorizarea resursei umane și diversificarea 
surselor de finanțare”. În acest context vă întreb, cum este valorizată 
resursa umană din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava? 



„Am asigurat posibilitatea acordării unor salarii cu până la 40% mai 
mari decât cele obișnuite” [..]  
 
Interviul integral aici : https://bunadimineataiasi.ro/interviu-cu-prof-
univ-dr-ing-valentin-popa-rectorul-universitatii-stefan-cel-mare-din-
suceava-venim-in-intampinarea-tinerilor-cu-multe-programe-de-
studiu-noi-si-provoc/  
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Spectacol de teatru, 
sâmbătă, în zona de 
agrement a Sucevei 
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Local  Prima piesă de teatru pusă în scenă la Suceava, după izbucnirea 
pandemiei de coronavirus – „Tragicomedia lui Don Cristóbal și a 
Rositei”, va avea premiera sâmbătă, 18 iulie 2020, la ora 19:00, în 
Parcul de agrement Tătărași. Intrarea este liberă, în limita locurilor 
disponibile, iar accesul este condiționat de respectarea măsurilor 
impuse de pandemie, purtarea măștilor și distanțarea fizică fiind 
obligatorii. 
 
Practic, în ziua respectivă sunt marcate mai multe premiere – prima 
piesă de teatru realizată în condițiile de siguranță impuse de pandemie, 
primul spectacol complex susținut în zona de agrement a Sucevei, 
realizat în premieră națională, după un text tradus pentru dată în limba 
română. 
 
„Spectacolul <Tragicomedia lui Don Cristóbal și a Rositei> de Federico 
García Lorca, în regia lui Zalán Zakariás este o premieră națională 
absolută iar textul ce aparține reputatului dramaturg spaniol, este 
tradus pentru prima dată în limba română sub semnătura Laviniei 
Seiciuc, conf.univ.dr. la Catedra de Hispanistică a Facultății de Litere și 
Științe ale Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” 
Suceava. 
 
Corina Grămoșteanu, renumit scenograf și Csiki Csaba, un compozitor 
foarte apreciat, sunt artiștii care fac parte din echipa de creație a 
spectacolului Tragicomedia lui Don Cristóbal și a Rositei - prima 
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producție în aer liber a teatrului sucevean, în contextul noilor condiții 
impuse de pandemie”, a declarat directorul teatrului sucevean, 
Carmen Veronica Steiciuc. 
 […] 
 

_________ Înscrierile pentru 
admiterea la USV 
continuă până pe 17 
iulie 

www.stirilevivafm.ro 
16.07.20 

_________ Înscrierile pentru sesiunea iulie a concursului de admitere 2020 vor 
continua, potrivit calendarului, până pe 17 iulie. În sesiunea iulie 2020, 
USV are locuri pentru Licență ZI, Licență ID, Masterat, Program 
Conversie Profesională, Cursuri Postuniversitare și Doctorat. Ulterior, 
pentru a confirma locul ocupat, candidatul declarat admis trebuie să se 
înmatriculeze cel târziu până la data de 29 iulie. Informații detaliate 
despre procesul de Admitere 2020, actualizate constant, pot fi obținute 
consultând pagina https://admitere.usv.ro/  
 
În conformitate cu legislația europeană și românească în vigoare, 
respectând dreptul candidaților la viața privată, Universitatea „Ștefan 
cel Mare” din Suceava va asigura confidențialitatea numelor 
candidaților la concursul de admitere 2020. Pseudonimizarea prevede 
ca prelucrarea datelor cu caracter personal să fie făcută în așa fel încât 
acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a 
se utiliza o serie de informații suplimentare, în măsura în care aceste 
informații suplimentare sunt stocate separat și fac obiectul unor măsuri 
de natură tehnică și organizatorică destinate să garanteze neatribuirea 
unei persoane fizice identificate sau identificabile. Concret, la înscriere, 
fie că aceasta are loc on-site sau on-line, fiecare candidat va primi un 
cod numeric unic, pe care îl va utiliza pentru verificarea clasamentului 
final. Senatul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a aprobat 
propunerea rectorului ca, începând cu anul universitar 2020-2021, toți 
studenții care se vor înmatricula în anul I să primească un sprijin 
material sub forma unui laptop sau a unei tablete, însoțite de o cartelă 
SIM cu abonament de date cu o durată de valabilitate de minim 9 luni 
și cu minimum 50 GB pe lună.  
 



În acest sens, universitatea va achiziționa 2.200 de laptopuri, 1.300 
tablete și 3.500 de cartele SIM. Grație achiziției acestor echipamente, 
studenții din anul I, înmatriculați în anul universitar 2020-2021 la 
învățământ cu frecvență (IF) vor beneficia de laptopuri însoțite de 
carduri SIM, iar studenții din anul I, înmatriculați în anul universitar 
2020-2021 la învățământ la distanță (ID), vor primi tablete cu cartele 
SIM. Totodată, de tablete vor putea beneficia studenții înmatriculați în 
anul universitar 2019-2020, la învățământ cu frecvență (IF), cu excepția 
studenților aflați în an terminal, care îndeplinesc condițiile de 
eligibilitate pentru obținerea unei burse sociale. Ca urmare a acordării 
acestor forme de sprijin beneficiarilor de drept, la nivelul facultăților, 
în toamna anului 2020 echipamentele disponibile vor putea fi 
distribuite și studenților înmatriculați în anul I la master, studenților 
înmatriculați la IF în anul II sau studenților înmatriculați la IF în anul III 
în cazul programelor de studiu care prevăd 4 ani de studiu. Decizia de 
achiziționare a echipamentelor electronice vine în completarea unui 
set complex de acțiuni întreprinse de USV pentru prevenția infectării 
cu virusul SARS CoV2, în rândul studenților și al personalului didactic și 
nedidactic, cât și pentru asigurarea unui viitor act didactic de calitate, 
în posibila situație ca acesta să se desfășoare cu precădere în mediul 
on-line, până la eliminarea riscurilor la adresa vieții și sănătății 
studenților și cadrelor didactice.   

Sabina Rebeja Rectorii despre cum 
va avea loc 
admiterea la 
principalele 
universități din țară 
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_________ […] 
Grigore Belostecinic spune că ASEM încearcă să atragă un număr mai 
mare de pretendenți la studii care să rămână în țară, prin oferirea 
posibilității de a primi două diplome în cadrul ASEM. În cadrul a șapte 
programe de studii vor fi oferite diplome duble care vor fi eliberate de 
două universități: ASEM și Academia de Studii Economice din București. 
Alte două programe de licență sunt în acest an în admitere cu 
Universitatea „Alexandru Ion Cuza” din Iași. Primul program este în 
domeniul finanțe și bănci, iar cel de-al doilea în asistență socială. De 
asemenea, este un program de masterat cu Universitatea „Dunărea de 



Jos” din Galați, precum și un program de licență în contabilitate cu 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
[…] 

Ana 

Marchitan 

Fostul ministru al 
Mediului, despre 
propaganda 
dodonistă pe seama 
accentului 
moldovenesc 
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16.07.20 

Actual, Politic […] 
Vedeți la știrile de ieri de la TV8 un reportaj de la Sângerei, unde 
Universitatea din Suceava înmatriculează studenți basarabeni, decanul 
Facultății de Istorie vorbind din numele Universității a spus foarte clar, 
că basarabenii sunt mereu cei mai buni studenți ai Universității 
sucevene, spre exemplu anul trecut aceștia au obținut 16 din cele 21 
de burse Erasmus, având mereu climatul necesar pentru a excela”, a 
punctat sursa. 
 
Totodată, Valeriu Munteanu a mai subliniat că România acorda anual 
mii de burse tinerilor basarabeni. „Este o mare șansă în viață, mai ales 
pentru tinerii din familiile care nu au bani să-i țină la facultate în 
Chișinău. Țara Mamă ne ajuta cu fapte, nu cu vorbe. Rusia lui Dodon 
știe numai să ne ia, nu să ne dea…”, a conchis liderul USB. […] 

 


